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الباب الثالث
البحثمنهج

البحثنوع الفصل األول: 
املنهج هواإلجرائىاملنهج . )PTK(الصفىياإلجرائاملنهج البحث هو ا هذيف 

الدورة و الدورة األوىل، دورتنيببحثالاهذويعمل .الذى جرى تنفيذه ىف الفصل

الدورة األوىل.مننتائجعلى الدورة الثانية خطّة و . الثانية،

اللغة كتابةةمهار تحسني لاللغة العربية و تدريسصلحتلهذا البحثالغرض من

يستطيع أن حيسن ويرجأ هذا البحث، االستماعىاإلمالءطريقةستخدامالعريبة 

.العربيةاللغةكتابةةمهار من خالليعىننتائج التعليم

.انعكاس-مالحظة-تنفيذ العمل-ختطيط:منيتكّونتفصيل هذا البحث

واحدة قبل الدورةاليفاحملصولالنجاح مستوىحتليلدورةّي.دور حبث هذا البحث هو

.١خرىاألدورةالأن ينتقل إىل

١80) h2007Indonesia,, ( Semarang: RumahPenelitian Tindakan KelasSubiyantoro,
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٢الفصول الدراسية.عملو الدورة ختطيط

الدورة األوىلإجراءات.۱
تخطيطال.أ

الصف م يفيمراقبة التعل، تعقد الباحثة ولاألاالجتماعيف 
األوىلملدرسة العالية احلكومية )١(تعليم الثّقافة اإلجتماعّية العاشر

وي اجلنوبية.  تكو نشاطتنطر الباحثة ،األوىلللحصول على البيا
العملخطةم.يالتعليفدّرساملنشاط الطالب و نتائج اختبارالطالب و

٢67),   h.2007,PT.Bumi Aksara, Jakarta:(Penelitian Tindakan Kelas,Arikunto dkk,Suharsimi

ختطيط

انعكاسالدورة األوىل تنفيذ العمل

مالحظات
االتيةختطيط

التخطيطحتسينات

انعكاس الدورة الثانيةتنفيذ العمل

مالحظات
االتيةدورةالصلة اىلو 



20

يفميمشاكل التعلنهىلتطريقة كيف و  وىلاألالحظة ملاوصلة منهي
األوىلملدرسة العالية احلكومية )١اإلجتماعّية (تعليم الثّقافة الصف العاشر

وي اجلنوبية.خطوات التخطيطة  :كو
طريقة اإلمالءلالّلغة العربيةكتابةمادةعن ترّتب الباحثة خطة الدرس .١

.االستماعى 
العربية.اللغةكتابةحتسنيعنادة املالباحثة عدّ ت.٢
.شكل أسئلةيفختباراالةأدالباحثة عدّ ت.٣
تالعلى لنيلاملالحظةورقةمثلختباراالغريةأدترّتب الباحثة .٤ بيا

االتصال.لةآلكامريا مث الاختبارغرياليت
.اللغة العربيةكتابةحتسنيعنالطالبثمنيتورقةالباحثة عدّ ت.٥

الباحيةمتقدّ .جتماعنياالتنفذ يفهذا البحثيفدورةكل
واعمليليطلب الطالبالدورة األوىل،يف.اجلملةاملفردات و يف شكلةادامل

السهلة.األسئلة 

تنفيذ العمل.ب
االجتماعيف .ةالباحثاليت أعّدتالتخطيطخطو منالتنفيذ هو

لرتابط،الباحثاألول، تبدأ  إلدراك  كتابة اللغة المثال يعطتو ة األنشطة 
، والعمليات يف هذه على تطبيقه مثال ةالباحثالعربية. بعد ذلك، تعطي 

املرحلة ما يلي:
مادة اإلمالء كّلها، لكى يفهم الطالب املادة بشكل العام ةقرأ املدّرست.١

بدون ان ينظروا الكتابة. 
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مع الطالب ليفهموا مادة اإلمالء.ةتسائل املدّرست.٢
ة الكلمات كتب املدّرسة الكلمات الصعبة، مث تتحّجأ املدّرست.٣

الطالب ليهتّموا إىل ةمر املدّرسعلى السبورة، بعد ذلك، 
الكلمات. 

ب الطالب موضوع ُخيرج الطالب الكرّاسات واألقالم، مث يكت.٤
الكلمات الىت مكتوبة على ةسح املدّرساملادة، بعد ذلك مت

السبورة.
مادة اإلمالء و الطالب يسمعون و يكتيون مادة ةقرأ املدّرسمث ت.٥

.اإلمالء
املادة مرة أخرى لكى يصّحح الطالب اخلطأ من  ةقرأ املدّرست.٦

يف العملية التعليم اإلجتماع الثاىناإلجتماع األول وكتابتهم.
ن.  متساو

ج. املالحظة
كيفية انضباط عرفلتغرضه ء املالحظة يف عملية التعليم. و إجرا

ونشاط الطالب حينما يتبعون الدراسة التالية. احلال اهلاّم يف هذا البحث
و األسئلةواعملهو قدرة الطالب على الكتابة اللغة العربية ويستطيع أن ي

الوجيبة.

نعكاسد. اإل
واملراقبة مث حتليلها. تنفيذ العملمجيع احلاصالت من التخطيط مث 

ت يف عملية  بعد ذلك، تكتشف الباحثة احلال لتتم املسأالت أو الصعو
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ستخدام اخلطوات  التعليم يف الدورة األوىل.إىل أن تصميم الدورة الثانية 
مع املدّرس. اإلنعكاسالدورة األوىل اليت مت تنقيحها. وتعمل الباحثة 

وتستخدم الباحثة نتيجة من اإلنعكاس لتغّري اسرتاتيجيات التعليم قبلها.
الثانيةالدورةإجراءات.٢

تخطيطال.أ
الّلغة كتابةمادةعن الدرسخطةيف الدورة الثانية، تعّد الباحثة 

آلة تعّد الباحثةذلك، من غرياالستماعى أيضا. طريقة اإلمالءلالعربية
ت غري حلالبحث مثل ورقة املالحظة  . اخلطوة التالية هي التجربةصول البيا

األسئلة للطالب.ترّتبو املادة الكتابة اللغة العربية تعّد الباحثة 
ستخدام االجتماعكل .االجتماعنييفالثانيةالدورةتنفيذ 

.اجلملاملفردات و يف شكلاملادةالباحثةمتقدّ ، اإلستماعىاإلمالءطريقة
يطلب الثانيةدورة ليف او، السهلةاألسئلةالطالب ينهي يف الدورة األوىل،

األسئلة الصعبة.واعمليلالطالب
العملتنفيذ .ب

:هي كما يليالدورة الثانيةاإلجراءات يف
تقرأ املدرسة مادة اإلمالء يف شكل املفردات عن الصحة والرعاية .١

الصحية.
مث الباحثةت منقرأتطلب املدرسة الطالب يسمعون املفردات اليت .٢

تهم.ما مسعت على الكرّاسيكتب الطالب 
معىن املفرداتتبّني املدّرسة .٣
تطلب املدرسة الطالب يكتبون نتائج الكتابتهم على السبورة..٤
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تصّحح املدرسة كتاية الطالب املوجودة على السبورة..٥
تتبادل املدرسة مع الطالب عن صعوبة الطالب يف كتابة اللغة العربية..٦
يف تعطى املدرسة الطالب ممارسة الكتابة بطريق ميلئون اجلملة التوقفة. .٧

ن. لقاءالثاين والقاءلعملية التعليم، ال األول متساو
ج. املالحظة

ن. املالحظة يف الدورة االوىل و الدورة الثانية متساو

نعكاسد. اإل
العمل واملراقبة مث حتليلها. تنفيذو كل احلاصالت من التخطيط

مثلاملالحظات) تعّرب الباحثة احلاصالت١(:ما يلينعكاساالنشاط
)٢(اإلستماعىاإلمالءالطريقةللغة العربيةاكتابةم  يتعلوسلبياتإجيابيات 

األول إىل االجتماعمنميعملية التعليف سلوك الطالبتعّرب الباحثة 
.العربيةاللغة مدّرس تعمل الباحثة العنكاس مع األّخر.االجتماع

البحثجمتمع وموضوع : الفصل الثاين
(تعليم الثّقافة اإلجتماعيّة الصف العاشرالطالب هو البحثيف هذاموضوع

وي اجلنوبيةاألوىلملدرسة العالية احلكومية )١ .٢٠۱٦/٢٠۱٥سنة الدراسية للكو
، واللغة العربيةالكتابةيفالذين مل ميهرواالطالبحالةألن الصف العاشرختتار الباحثة 

. الطالبمنستجابةاإلبدونفقطدّرسة املات شرحتإىلالطالب يستمع 
تطبيق خاللمن يف هذا البحث هو حتسني كتابة اللغة العربية جمتمع البحث

طريقة اإلمالء االستماعى.
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تتقنيات: الثالثالفصل  مجع البيا
ت يفتقنيات مجع غريتقنياتالوالتجربةتقنياتالهيهذا البحثالبيا

.التجربة

التجربةتقنياتال.۱
اللغةالطالب على الكتابةللكشف قدرةالتجربةتقنياتالغرض من 

يف الصفالعربيةاللغةالكتابةعلىالطالبقدرة ملعرفةاملستخدمةالتجربة.العربية
وي األوىلالعالية احلكومية ملدرسة )١(تعليم الثّقافة اإلجتماعّية العاشر كو
يعّربينيفقدرة الطالب قياس، والرتكيز على التحريريّ االمتحانشكلبهواجلنوبية

وابكتليالطالبالتجربة يطلبتقنياتيف .مكتاهم علىفهميو همسمعيما عن
.واجلملاملفردات

التجربةغريتقنياتال. ٢
ئةاملالحظمثلالتجربة غريتقنياتالوتستخدم .قوالو

الحظةامل.أ
ة  تعدّ املالحظدّرس. يف املساعديو ميالتعلعملية عندماةاملالحظتنفيذ 

.الدراسيةس درّ ملباحثة و اليت متأل اةاملالحظورقةةالباحث
ئب.  قالو

ئق اليت تعمل الباحثة مبا يف ذلك:( وهي) قائمة احلضور،۱بعض الو
قائمة )٢القائمة اليت تبّني عن حضور الطالب عندما يتبعون عملية التعليم(

القائمة اليت تبّني عن النتائج تعّلم الطالب يف الدورة األوىل والدورة القيم، وهي
ئق الصور يف عملية التعليم.تنفيذ )۳(الثانية.  و
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يف أخذ الصور، ساعد الباحثة مع صديقتها اللتقاط النشاط. بعد أخذ 
ئق الصور هي الدليل الواضع على نشاط الطالب الصور، تفّسر الباحثة. هذه و

(تعليم الثّقافة لطالب الصف العاشركتابة اللغة العربية يف التعليم مهارة  
وي اجلنوبيةاألوىلملدرسة العالية احلكومية )١اإلجتماعّية  .كو

أدوات البحث: الرابعالفصل 
تجربةالاةداأل. ۱

الصف كتابة اللغة العربية لطالب قدرةطبقة ملعرفةاة التجربةداألتستخدم 
وي )١األوىل (ملدرسة العالية احلكومية )١(تعليم الثّقافة اإلجتماعّية العاشر كو
مهارة ستحدام االمتحان التجريري. ونتائج من االمتحان التجريري لقياس اجلنوبية

الطالب على الفهمة والكتابة.
نواحى تقدير الكتابة اللغة العربية وفقا على التجربةاةدهذه األتصنع 

لطريقة اإلمالء مايلي: دقة الكلمات ، دقة اجلمل، ودقة اهلجاء.
تجربةالاة غريداأل. ٢

يف هذا البحث هي دليل املالحظة، ودليل اة غري التجربةداألتستخدم 
ئق. الو

دليل املالحظة.أ
تعليم كتابة اللغة الخظة لرياقب الطالب يف عملية تستخدم دليل امل

طريقة اإلمالء االستماعى. من خالل هذه املالخظات، تعرف الباحثة  العربية ب
موقف الطالب عندما يتبعون عملية التعليم.
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ئق. ب دليل الو
نشاط )۱(أخذ الصور أن يعمل يف وقت الطالب يعملون النشاط : 

الوقت يكتبون املادة اللغة ) نشاط الطالب يف ٢الباحية يف الوقت تشرح املاّدة (
العربية.

تتقنيات: اخلامسالفصل  حتليل البيا

ت يف هذا البحث هي التحليل الكيفّي والتحليل الكّميّ  . تستخدم حتليل البيا

ت. ۱ الكيفيّ البيا

ت ئقنتائجو املالخظةنتائجلتصويرحتليلالكيفّي  هيالبيا . الو
ت لكشف سلوك موضوع البحث وتغري اخلطو عند عملية التعليم  الغرض هذا البيا

الغرض من .اللغة العربيةكتابةرةمهامن خالل طريقة اإلمالء االستماعى لتحسني 
ت عري التجربة  ت عري التجربة. للحصول البيا ت الكيفي لتحليل البيا حتليل البيا

خظات.ستخدام ورقة املالستجبنياملمن 

ت. ٢ الكّميّ البيا
تستخدم التقنيات الكمية لتحليل نتائج جتربة الطالب يف كل دورة. 

.الصيغةاستخدامإىلدورةيف كلالطالبقيمنتيجةحلساب 
:االجتماعالطالب يف كل معّدلحلساب .١

Mean= ∑∑
املالحظات:
= meanاملعّدل
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∑NA=الطالبةقيمعدد ∑F =الطالبعدد
:القيمة الكالسيكيةحلساب . ٢

prosentase=100 % X ∑TB
:املالحظات

∑TB=عدد الطالب الناجح
N=عدد مجيع الطالب

ستخدام املعايري التالية:  %طبقة نسبة النجاح  80 حيد جدا= <
= جيد%٧٩-%٦٠
= مقبول%٥٩-%٤٠
= ضعيف%٣٩-%٢٠ 20% ٣جداضعيف= >

مث، األوىل والثانيةدورةمندورةكلعلىقيمةنتائجتعرفبعد أن
.اللغة العربيةالكتابة ب علىالالطقدرةلتحديدتسجيلالدليل إىلعدلت

جيد جدا أو جيد أو مقبول أو ضعيف أو ضعيف دليل التسجيل هو طبقة
الدورة األوىل والدورة الثانية يفالعربيةاللغةكتابةقدرةترقيةعرفتلجدا. 

)ستخدام الصيغة التالية: % ) = post rate − base ratebase rate ×100%
:مالحظات

Post rate=التقومي بعد اعطي التحرك
=base rateالتقومي قبل اعطي التحرك

٣PT. Remaja Rosdakarya,Upaya Optimalisa Kegiatan Siswa Belajar,Usman setiawan,
Bandung, 2001. h, 43
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الحظةاملورقةقيمةمعاجلةمعايري

التصنيف الحظةاملقيمةنتيجةفاصل النمرة

جيد جدا ١٠٠-٨٦ ١.

جيد ٨٥-٧٦ ٢.
مقبول ٧٥-٦١ ٣.

ضعيف ٦٠-٥٠ ٤.

ضعيف جدا ٤٩- ٠ ٥.

)Depdiknas 2007 : 11(

الطالب نعرفأنستطيعناللغة العربيةكتابة بناء على دليل تثمني
، فالطالب 60≤إذا الطالب يتحصلون القيمة الناجحون و الطالب مل النجحوا.

جحا.60≥الطالب يتحصلون القيمة جحا. وإذا  ، فالطالب مل 
داللة األعمالالسادس:الفصل 

، 60≤إذا الطالب يتحصلون القيمة يف هذا البحثداللة األعمال
جحا. وإذا  جحا.    60≥الطالب يتحصلون القيمة فالطالب  ، فالطالب مل 

مث أعلن انني يف املئة،مثتصل إىل لطالب العربيةةاللغحتسني كتابةإذا كان و
هذا البحث قد إنتهى .الباحثة انّ 
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الرابعالباب 
نتائج البحث

وى العاليةدرسة املالنظرة العامة عن :الفصل األول نوبيةاجلاحلكومية األوىل كو
املدرسةتعريف.أ

وى العاليةدرسة امل هي مدرسة تقع يف شارع ميجان  نوبيةاجلاحلكومية األوىل كو
حية كوندا، و مديرية   نيي،  وى كامتص، قرية  وقفت هذه املدرسة يف . و نوبيةاجلكو

. و يف األول، هذه املدرسة هي املدرسة املدنية، امسها املدرسة العالية ١٩٩٩سنة
و تكون املدرسة ٢٠٠٣سنةاإلخالص مث تكون املدرسة العالية احلكومية كوندا يف 

وى اجلنوبية يف  حّىت اآلن.٢٠١٥سنةالعالية احلكومية األوىل كو
املدّرس و الطالبلأحوا.ب

املدّرسني و املدّرساتلأحوا.١
ئق بناء على وى يفنتيجة املالحظة و الو املدرسة العالية احلكومية األوىل كو

١٩مدّرسون و ١٣اجلنوبية، أّن مدّرسني و مدّرسات يف هذه املدرسة يتكونون من 
). ١مدّرسات ( املالحق 

املدرسني و املدرسات يف  هذه نستطيع أن ننظر إليه أّن ١إستنادا إىل املالحق 
شخصا. و مدّرسة اللغة العربية يف هذه املدرسة ثالثة فقط و ٢٣املدرسة يتكونون من 

مسىن.إمسهم موسفيدار، س،أغ،. م أ، و روستام سوفيا، س.أغ، و
الطالبلأحوا.١

العناصر املهمة يف عملية التعليم. و أحوال الطالب يف هذا البحثهوالطالب 


